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ANDEBOL L Teve alta Elledy
Semedo (Benfica), que quarta-feira
ficou inconsciente na sequência de
queda no Benfica-Passos Manuel.
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0 ANDEBOL II. A Holanda está pela
primeira vez na final do Mundial ao
bater a Polónia por 30-25. Na outra
meia a Noruega bateu a Roménia por
35-33, após prolongamento.
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Liderança certa

181

A jogar em casa no primeiro
clássico da época entre as duas
equipas, o Benfica não devera contar
com o seu melhor marcador na I
Divisão, João Rodrigues, a recuperar
de lesão, mas não faltam alternativas
a Pedro Nunes. A começar por Jordi
Adroher, que também soma 16 golos.
seguido de Carlos Nicolia e Marc Torra.
ambos com 14. Os dois reforços
espanhóis estreiam-se hoje neste
clássico, que ainda os levara ao
Dragão Caixa a 28 de maio. Com seis
pontos de vantagem sobre o FC
Porto (31 e quatro sobre a
Oliveirense (2.'), o Benfica mantém a
liderança se perder.

Estreia de Cabestany
Travar a marcha triunfal do
Benfica não é tarefa de
somenos para o treinador do FC
Porto, Guillem Cabestany, que vive
hoje o primeiro clássico. Poderá iniciar
uma nova era ou prolongar o dominio
do rival desde a contratação de Pedro
Nunes, que ganhou três dos quatro
clássicos do campeonato desde 2013
(FC Porto-Benfica, 3-7, e Benfica-FC
Porto, 5-1, em 2014/15; Benfica-FC
Porto, 6-1, e FC Porto-Benfica, 3-2,
em 2013/14). Mas os recentes êxitos
sobre o Barça e o Valongo podem ter
criado uma dinãmica de vitória e dar
dores de cabeça aos benfiquistas que,
se ganharem, correm com este rival
direto da luta pelo titulo.

Benfica
Carlos
técolía

SSICOS
Venha de lá essa
FC Porto visita o Benfica, hoje, na 11,a jornada da 1 Divisão de hóquei em patins, e recebe o

Sporting, amanhã, na 17.' do Andebol 1 Anfitriões em vantagem mas tudo pode acontecer
PESCO I PiN')A

Benfica não perde desde
maio de 2014 e em casa
desde janeiro de 2013,
sempre com o FC Porto

HÓQUEI EM PATINS ANDEBOL
~ir

Segurança reforçada

ror

HUGO COSTA

18

Jogo intenso e conflituoso
dentro e fora da pista ao longo
das últimas gerações, o clássico tem
policiamento obrigatorio e
segurança reforçada, mas sem
implicar um «um dispositivo
suplementar», nas palavras do
porta-voz do comando da PSP, o
comissário Rui Costa. Jogo de alto
risco, a receção do Benfica ao FC
Porto terá um dispositivo adequado
ao enquadramento legal. «É uma
segurança mais reforçada, em
comparação com um jogo de futsal,
por exemplo, sem envolvimento tão
acalorado, como acontece no hoquei
em patins. Isso acontece até em
atenção ao histórico das equipas.»

ano termina com uma
eventual prenda no sapa tinho do vencedor dos
dois clássicos deste fim de
semana, ambos a envolver o FC Porto, que visita o Benfica,
hoje, para a 11., jornada do Nacional
da I Divisão de hóquei em patins, e
recebe o Sporting, amanhã, na 17.
jornada do Andebol 1, ambas a encerrar o ano.
Se o FC Porto é o denominador
comum, sobressai a vantagem de
cada anfitrião das partidas. No
primeiro clássico desta época
entre os maiores rivais do hóquei em patins, que poderá lotar o Pavilhão Fidelidade quan-

O

Helder Nunes e Miguel Rocha sào dos jogadores mais jovens dos respetivos plantéis

do faltavam vender 700 bilhetes,
ontem, o Benfica apresenta-se em
vantagem. Soma 10 vitórias em igual
número de jogos, não perde desde 17
de maio de 2014 para o campeonato, no reduto do Dragão (2-3), e só
cedeu em casa a 5 de janeiro de 2013,
também ante o FC Porto (4-6). «Nos
clássicos, uma equipa pode chegar

ARI

CALENDARIO
• I Divisão Illornada Hoje
Paço de Arcos-Sar4oanense
Pavilhão do CD de Paco de AMOS
HA Cambra-Barcebs
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra
Física-Sporting

1.1LOOh
18.00b
18.30h

Pavilhão da Fisica. em Torres Vedras

Turquel-HC Braga
Pavilhão do HC de Turquel

21.00h

Amanhã

Oliveirense-Valongo

15.00h

Pavilhão Dr. Salvador Machado, em 0. Azeméis

Juventude de Viana-Candelária

adiado
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mais desporto

HÓQUEI EM PATINS ANDEBOL

1 DIVISÃO
NO DRAGÃO

ANDEBOL
am anhã FC Porto- Sporting
HORA MOO h
PAVILHÃO Dragão Caixa, no Porto

Capitão em dúvida
Ricardo Moreira está em
dúvida para o jogo de amanhã
após a lesão sofrida em Braga, na
feira, no encontro com o ABC. O
capitão dos azuis e brancos saiu a

coxear e não voltou a reentrar na
partida, podendo ser substituido
pelo jovem Tomás Barbosa — filho da
antiga glória portista Luís Graça —,
que ontem esteve no treino. Tomás
cumpre a terceira época nos dragões

Alguns dos melhores
Jogadores a atuar em
Portugal defrontam-se
neste fim de semana

emoçao

le

RUI RAIMUNDO/ASL

Na primeira volta, o FC Porto visitou a Torre da Marinha e venceu à tangente (26-27)
melhor do que a outra e não ser bem
assim na hora da verdade», contrapôs o treinador visitante, Guillem
Cabestany. Mas o guarda-redes
anfitrião, Guillem Trabal, avisou
que o campeão nacional «estaiú atento» à experiência dos por-

tistas. Um jogo a juntar campeões
mundiais, vencedores de Ligas Eu ropeias, estrangeiros e portugueses,
estes últimos quase todos internacionais seniores.
Com uma série recorde de 16 vitórias seguidas, pelo menos no sécu10 XXI, o FC Porto recebe o Sporting
com outro registo claramente favorável: desde 2000 que vence sempre
os leões no seu reduto, desde o Rosa
Mota, Póvoa de Varzim, Santo Tirso
e, claro, o Dragão Caixa, num total
de 27 jogos em que os heptacam peões ganharam 26 e cederam um
empate.
Para amanhã, um aliciante extra: em caso de vitória do FC Porto e
a cinco jogos do fim do campeonato, dificilmente a equipa de Ricardo

Há 15 anos que o FC
Porto no perde em casa
com o Sporting e apenas
cedeu um empate

Costa perde o primeiro lugar e con sequente vantagem em casa no play-off, já que passará a dispor de seis
pontos sobre os leões e quatro sobre
o Benfica (caso os encarnados ganhem na Maia). E com figuras tão
consagradas como Quintana, Gil berto, Morales e Areia pelos da casa,
Portela, Carneiro, Fábio Magalhães
ou Carol pelos visitantes, espetácu lo garantido!
Hugo Santos, extremo - esquerdo do FC Porto, foi taxativo: «Este
clássico é sempre um grande jogo,
será difícil, mas espero que a vitória
fique em casa. O Sporting tem uma
grande equipa, mas nós também e
jogamos em casa, onde grande parte do nosso sucesso passa pelas dificuldades que qualquer conjunto
tem aqui e porque não há adeptos
como os nossos!»
Já Carlos Carneiro, o central leonino, frisou: «O Sporting parte para
todos os jogos com o objetivo de vencer, sabendo que vamos defrontar
uma grande equipa. Já vacilámos duas
vezes para o campeonato e vamos
dar tudo para ganhar, sabendo que as
grandes decisões surgem no play-off. Ganhar elevará mais a moral».

e joga na equipa B do FC Porto e na
formação de juniores.

Dispositivo habitual
prig Como é hábito em clássicos e
jogos entre os 4 primeiros
classificados da época passada no
principal campeonato de andebol, o
policiamento é obrigatório. É de
esperar casa cheia. como
habitualmente, sendo que os
bilhetes foram postos á venda
exclusivamente para sócios do
emblema azul e branco ao preço de 4
euros. Mas o Sporting, como de
costume, também deverá ter
apoiantes no Dragão Caixa.

Último jogo do ano
O FC Porto-Sporting será o
último jogo do campeonato
em 2015. Um ano que consagrou os
dragões como heptacampeôes,
precisamente diante dos leões, num
épico jogo 5 que só terminou no
prolongamento (34-32). Desse
duelo, nenhum dos treinadores se
mantém: Ricardo Costa substituiu
Ljubomir Obradovic no FC Porto e
Zupo Equisoain ficou com o lugar de
Frederico Santos no Sporting.

Emoções em direto de
Águas Santas esta tarde
Antes do clássico de amanhã, também hoje
há muitos jogos interessantes com a visita
do Benfica á Maia a merecer destaque

Sporting

CALENDÁRIO
Hoje ). 17.1omada
ABC-Madelra, SAD
15.00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Avanca-Belenenses
18.00 b
Pavilhão Com. Adelino Gomes. em Avanca
Águas Santas-Benfica
18.00 h
Pavilhão do Águas Santas, na Maia
Passos Manuel-AC Fafe
Pavilhão Esc. Sec. Quinta de Marrocos. em Lisboa
Sp. Horta-ISMAI
21.00 h
Pav. Esc. Sec. Manuel Arriaga, nos Açores .

Página 4

A5

ID: 62355879

19-12-2015

Tiragem: 164213

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,71 x 6,96 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

•HOJE
H. Patins, I Div.,17h00
Benfica-FC Porto, Lisboa.
IN AMANHÃ
Basquetebol, I Div., lAtd5
Benfica-Maia, Lisboa.
Andebol, 1 Div., 18h00
FC Porto-Sporting. Porto.
VAI ACONTECER, INFORME:
agenda~}ornalpt
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ELLEDY SEMEDO

Alta hospitalar
■ Elledy Semedo, jogador de andebol do
Benfica. teve ontem alta. O atleta
estava internado
desde quarta após
bater com a cabeça no chão e
perder os sentidos (jogo com
o Passos Manuel, vitória
das águias
33-28).
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PELO SEGUNDO ANO
11;

Atletas nus
em calendário

Angela Carvalho protagoniza uma espargata
aérea no calendário

Alunos da Universidade do Minho
despiram-se por uma causa solidária
• NELSON RODRIGUES/
/LILIANA RODRIGUES

espido de preconceitos,
um grupo de alunos da
Universidade do Minho
(UM) decidiu protagonizar, pelo segundo ano consecutivo, um calendário solidário. Na
edição de 2015, a equipa de judocas recolheu cerca de oito mil euros. Para 2016, foram convidados
atletas de outras modalidades
como o andebol. voleibol e escalada e o resultado é uma produção repleta de ousadia e sedução.
O objetivo é angariar verbas
para o Fundo Social de Emergência da Universidade do Minho.
Este ano, os alunos pretendem repetir o sucesso. "Aceitei o convite

D

consciente do trabalho sério e honesto desta proposta. Na
minha opinião, a solidariedade é o
sentimento que melhor expressa
o respeito pela dignidade humana'; diz Mariana Falcão, aluna do
6.° ano do curso de Medicina e
atleta de voleibol do SC Braga.
Nuno Gonçalves, fotógrafo e
treinador de judo, foi o responsável pela produção arrojada e na
qual participam alunos de vários
cursos. "A segunda edição do calendário solidário é a sequência
natural de uma iniciativa que superou expectativas e despertou
consciências", refere Carlos Videira, presidente da Associação
Académica da UM.
O calendário está à venda na
universidade por cinco euros. ■

Mariana Falcão (à esq.)
com Pedro
Candeias e
Sara Gonçalves, atletas
de voleibol.
Na imagem à
direita estão
Diogo Branquinho e
Marta Coelho, despidos
num 'jogo'
de andebol
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ATLETAS DO MINHO
PÁGS.46,
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HOMENAGEM
A MOREIRA
••• Ricardo Moreira, capitão do FC Porto, foi ontem
homenageado pelo CPN, clube onde começou a jogar andebol, numa cerimónia que
também contou com a presença de José Manuel Ribeiro, presidente da Cãmara de
Valongo. A homenagem
aconteceu antes do jogo entre a equipa Bportista e o Boavista, da II Divisão. Recordese que Moreira é um dos três
heptacampeões, a par de Gilberto e Hugo Laurentino.
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ASE`.
A NDEBOL
Campeonato Nacional - ta
Fase - 17.a Jornada: Madeira
SAD-ABC Braga/UMinho,
15h00; Avanca-Belenenses,
18h00; Águas SantasBenfica, 18h00; Passos
Manuel- AC Fafe,18h30; Sp.
Horta-Ma ia/ISMA1, 22h00.
BAS-OU ET EBOL
Campeonato da Liga - 13.a
Jornada:Eléctrico-Basquete
Barcelos,16h00; Lusitân iaUD Oliveirense, 16h00;
Ovarense-FC Porto,16h00;
CAB Madeira SAD-Galitos,
16h00.
T'E
1 Liga - 14.* Jornada:
Arouca-Marítimo,18h30;
Estoril-V. Guimarães, 20h45.
II Liga - 22.a Jornada:
Benfica B-FC Porto 6,16h00.
Campeonato de Portugal 14.' Jornada - Série B:
~S. Martinho,15h00.
Juniores A -1 Divisão -16.'
Jornada -Zona Norte
Boavista-Paços Ferreira
(Estádio da Pasteleira);
Feirense-V. Guimarães;
Tondela-Vizela; Gil VicenteRio Ave; Moreirense- Leixões;
Braga-FC Porto - Zona Sul:
Casa Pia-Sacavenense;
Académica-Portimonense;
Torreense-Belenenses;
Sporting-Loures; NacionalUD Leiria (16h00) - II Divisão
-14.' Jornada - Série A-.
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1 Divisão -15.' Jornada:
Leões Porto Salvo-Benfica,
15h00; Gualtar Melti noQuinta Lombos,16h00;
Braga-Sporting, 17h00; Rio
Ave-Burinhosa,18h0();
Modicus Sandim-Boavista,
18h00; 5 João Urgicentro
Sanf-Fundão,18h30.
hIOQUEI EN1 PAT N
Nacional - ttalomada:
Benfica-FC Porto, 17h00;
Paço Arcos-Sanjoanense,
18h00-, Cambra-fiquei
Barcelos, 18h00; FísicaSporting, 18h30; Turquel-HC
Braga, 21h00; Juventude
Viana-Candelária, 21h30.
NATAÇÃO
Campeonatos Nacionais de
Clubes - ta e 2-a Divisão 1! Sessão. A partir das
09h30, no Centro Olímpico
das Piscinas Municipais de
Coimbra.
VOL F1BOL
Campeonato Nacional -1.'
Fase -15.' Jornada: Castelo
da Maia-Benfica, 16h00;
Fonte Bastardo-Esmoriz,
16h00; Ac. Espinho-Leixões,
16h00; Sp. Espinho-V.
Guimarâes,16h00; CA
Madalena-Vilacondense,
16h00; SC Caldas-São
Mamede,17h00.
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Carneiro garante
leões motivados

--

••• "0 FC Porto conseguiu
uma marca importante e sabemos que podemos travar
essa série de vitórias. Ainda
assim, não me importava
que ganhassem os jogos todos menos o play-off, porque
queremos ser campeões e
isso é o mais importante",
disse ontem Carlos Carneiro
na antevisão à partida de domingo, referindo-se à série
de 16 vitórias consecutivas
dos dragões.

Também a viver uma sequência interessante - oito
jogos a ganhar seguidos, sendo sete para o campeonato e
um para a Taça de Portugal -,
o central leonino lembrou
que "o Sporting tem um
plantel com muita qualidade
e com todas as condições para
chegar ao título" e garantiu:
"Estamos motivados e com
muita vontade de ganhar por
nós, pelos adeptos e pelo presidente."

Carneiro prefere ganhar no play-off
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Hugo Santos abordou a receção ao Sporting, amanhã, na 17.a jornada do
Campeonato, vendo-o como um adversário forte, mas espera nova vitória ara a história

"AGORA O DESAFIO E
MELHORAR O RECORDE"
Extremo-esquerdo do FC
Porto reconhece muita
qualidade aos leões, fala
numa equipa rápida, mas
lembra que o conjunto
azul e branco também é
forte e, em casa ou fora, é
sempre favorito
RUI OUENARMS

**e No segundo teste de
elevado grau de dificuldade
seguido, após o jogo de quarta-feira, em Braga, com o
ABC, ter estabelecido um recorde de vitórias, o FC Porto
recebe amanhã, às 18 horas, o
Sporting, em encontro da
17.a jornada do Nacional.
"O FC Porto é sempre favorito, seja em casa ou fora, mas
temos de o demonstrar em
campo", disse Hugo Santos,
referindo: "Eles têm uma
grande equipa, mas nós também. Temos de estar muito
bem na defesa e controlar o
jogo rápido que eles têm,
uma vez que o [Pedro] Solha
e o [Pedro] Portela são muito
rápidos no contra ataque.
Depois, temos de impor o
nosso jogo no ataque."
Após ter chegado às 16 vitórias consecutivas, um recorde - a anterior melhor marca
também era dos portistas,
conseguida no ano passado -,
o ponta-esquerda vê nesse
registo um outro fator de
motivação. "Agora temos o

Hugo Santos está preparado para o jogo rápido do Sporting e conta com a força dos adeptos

Última
vitória do
Sporting na
casa do FC
Porto foi em
1999/2000,
com 22-23
no Rosa
Mota

desafio de quebrar o recorde
jornada após jornada e estamos todos contentes e focados no que temos de fazer",
referiu, para a seguir relevar
a "importância do público".
"Não há adeptos como os
nossos, não há casa como o
Dragão Caixa. Grande parte
do nosso sucesso passa por
ser muito difícil a qualquer
equipa ganhar aqui", concluiu.

Filho de Luís Graça no treino
Tomás Graça treinou ontem com o plantel principal e
deverá estar entre os convocados de Ricardo Costa para o
encontro frente ao Sporting. Com Ricardo Moreira
lesionado - magoou-se em Braga, frente ao ABC -,
Tomás, ponta-direita de r8 anos, filho de Luís Graça,
antigo internacional A, e de Maria José Schuller, internacional de voleibol, poderá ter a primeira chamada à
equipa principal dos azuis e brancos.
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ANDEBO

DRAGAO A PROCURA
DE UM NOVO MÁXIMO
Diante do Sporting,
FC Porto tenta chegar
às 17 vitórias seguidas no
arranque de campeonato

ANDEBOL 1
Jornada 17
MADEIRA SAD 151100
ÁGUAS SANTAS 18h00
AVANCA
18hoo
PASSOS MANUEl 18h30
SP HORTA
21hoo‘

ALEXANDRE REIS

FC PORTO

E HUMBERTO FERREIRA

amanha

ABC
BENFICA
BELENENSES
AC FAFE
AVANCA

SPORTING

•22h00 em Portugal Continental

MI 0 Sporting visita amanhã (18
horas) o Dragão Caixa e mesmo
com uma vitória no clássico não
colocará em causa a liderança do
invicto FC. Porto, que há muito
tempo não tinha uma fase regular
do Campeonato tão tranquila. Cabe
aos leões a missão de travara possi bilidade de o heptacampeão renovar o recorde de melhor arranque
de sempre, evitando o 17." triunfo
em igual número de jornadas.
O ponta-esquerdo dos dragões,
(ligo Santos, antevê uma partida
difícil, poiso rival perdeu (27- 26)
na 1.4 volta, mas continua na cor-

LEÕES PERDERAM NA ti VOLTA
(27-26) E AGORA TENTAM FORA
DE PORIAS A VINGANÇA FRENTE
AO LÍDER INVICTO

rida e com aspirações: "Um FC
Porto-Sporting é sempre um jogo
grande. O opositor tem uma gran
de equipa, mas estamos a jogar em
ji2ssa casa e queremos vencer. Era
Iffipossível estarmos mais con fiantes, pois agora o desafio é que brar o recorde jornada após jorna
da. O FC Porto é sempre favorito,
mas temos de o demonstrar den tro decampo."

CLASSIFICAÇÃO
P 1 v E E'
• FC PORTO 48 16 16 O
509-385.
& SPORTING 44 16 14 O
530-386
e9ENFICA
481-388
44 16 14 O
09 ABC
37 15 11 O 4 459-416
&MADORASAD37 16 10 1 5 459-425

111.A. SANTAS 32 16 8 O 8 418-434
AVANCA
26 16 5 O 11 369-435
O SP. HORTA 23 16 3 1 12 389-456
41P2 P. MANUEL 23 16 .3 1 12 394-470

(10 MAIA ISMAI 23 16 3 1 12 424-485
*g AC FAIE

22 16 2 2 12 393-460

BELENENSES .'1 1S 3 O 12 339-425

Elledy Semedo
recebe alta
Ihr
-111111 CLÁSSICO. Hugo Santos pretende ganhar os duelos

O segunda linha deu a tática
para vencer os leões: "Temos de
estar muito bem na defesa e con trolar as transições rápidas, pois
Solha e Portela são jogadores mui to velozes no contra-ataque. Temos treinado o controlo dessas si Mações. No entanto, vai ser um
jogo imprevisível e os detalhes vão
fazer a diferença."
Já o central do Sporting, Carlos
Carneiro, quer vingar a derrota da

1.' volta: "O FC Porto conseguiu
uma marca importante, mas podemos travar essa série de vitórias.
Ainda assim, não me importava
que ganhassem os jogos todos menos no playoff, porque queremos
ser campeões, é o mais importante.
Vamos ao Dragão para dar o nosso
melhor e tentar quebrar o registo
no Porto. Ganhar vai ser bom para
elevar maisomoral", disse o internacional ao sítio dos leões. o

O lateral do Benfica Elledy Semedo teve ontem alta hospitalar, depois de na passada quarta-feira ter sofrido uma queda
e perdido os sentidos, no jogo
ante o Passos Manuel. Semedo
deverá regressar na próxima
jornada, mas o treinador M ariano Ortega querterjá a oportunidade de lhe dedicar a vitória no jogo (hoje) frente ao
Águas Santas: "Vamos entrar
no máximo para darmos a volta a este momento mais frágil
da equipa com a ausência de
Elledy e dedicar-lhe a vitória."
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ANDEBOL O Montpellier, 3.° na
Liga de França e a lutar pelos
oitavos-de-final no Grupo B da
Liga dos Campeões, contratouo
pivô esloveno Miha Zvizej (exToulouse), aumentando a
exigência de José Costa, que jogas
na mesma posição.
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Dragão à procura de um novo máximo com o Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

19-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b5156527

O Sporting visita amanhã (18 horas) o Dragão Caixa e mesmo com uma vitória no clássico não
colocará em causa a liderança do invicto FC Porto, que há muito tempo não tinha uma fase regular do
Campeonato tão tranquila. Cabe aos leões a missão de travar a possibilidade de o heptacampeão
renovar o recorde de melhor arranque de sempre, evitando o 17.º triunfo em igual número de
jornadas. O ponta-esquerdo dos dragões, Hugo Santos, antevê uma partida difícil, pois o rival perdeu
(27-26) na 1.ª volta, mas continua na corrida e com aspirações: "Um FC Porto-Sporting é sempre um
jogo grande. O opositor tem uma grande equipa, mas estamos a jogar em nossa casa e queremos
vencer. Era impossível estarmos mais confiantes, pois agora o desafio é quebrar o recorde jornada
após jornada. O FC Porto é sempre favorito, mas temos de o demonstrar dentro de campo." O
segunda linha deu a tática para vencer os leões: "Temos de estar muito bem na defesa e controlar as
transições rápidas, pois Solha e Portela são jogadores muito velozes no contra-ataque. Temos treinado
o controlo dessas situações. No entanto, vai ser um jogo imprevisível e os detalhes vão fazer a
diferença." Já o central do Sporting, Carlos Carneiro, quer vingar a derrota da 1.ª volta: "O FC Porto
conseguiu uma marca importante, mas podemos travar essa série de vitórias. Ainda assim, não me
importava que ganhassem os jogos todos menos no playoff, porque queremos ser campeões, é o mais
importante. Vamos ao Dragão para dar o nosso melhor e tentar quebrar o registo no Porto. Ganhar vai
ser bom para elevar mais o moral", disse o internacional ao sítio dos leões. * Autor: Alexandre Reis

Página 15

A16

Dragão à procura de um novo máximo com o Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

19-12-2015

URL:
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/dragao_a_procura_de_um_novo_maximo_com_o_sporting.html

06:36 . Record
Verde e brancos perderam na 1.ª volta (27-26) e agora tentam fora de portas a vingança frente ao
líder invicto...
Por Record
O Sporting visita amanhã (18 horas) o Dragão Caixa e mesmo com uma vitória no clássico não
colocará em causa a liderança do invicto FC Porto, que há muito tempo não tinha uma fase regular do
Campeonato tão tranquila. Cabe aos leões a missão de travar a possibilidade de o heptacampeão
renovar o recorde de melhor arranque de sempre, evitando o 17.º triunfo em igual número de
jornadas.
O ponta-esquerdo dos dragões, Hugo Santos, antevê uma partida difícil, pois o rival perdeu (27-26)
na 1.ª volta, mas continua na corrida e com aspirações: "Um FC Porto-Sporting é sempre um jogo
grande. O opositor tem uma grande equipa, mas estamos a jogar em nossa casa e queremos vencer.
Era impossível estarmos mais confiantes, pois agora o desafio é quebrar o recorde jornada após
jornada. O FC Porto é sempre favorito, mas temos de o demonstrar dentro de campo."
O segunda linha deu a tática para vencer os leões: "Temos de estar muito bem na defesa e controlar
as transições rápidas, pois Solha e Portela são jogadores muito velozes no contra-ataque. Temos
treinado o controlo dessas situações. No entanto, vai ser um jogo imprevisível e os detalhes vão fazer
a diferença."
Já o central do Sporting, Carlos Carneiro, quer vingar a derrota da 1.ª volta: "O FC Porto conseguiu
uma marca importante, mas podemos travar essa série de vitórias. Ainda assim, não me importava
que ganhassem os jogos todos menos no playoff, porque queremos ser campeões, é o mais
importante. Vamos ao Dragão para dar o nosso melhor e tentar quebrar o registo no Porto. Ganhar vai
ser bom para elevar mais o moral", disse o internacional ao sítio dos leões. *
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Horário de Natal e Fim de Ano 2015 da FAP

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4f8fb20b

Informamos que os serviços da Federação de Andebol de Portugal estarão encerrados nos dias 24 e 31
de Dezembro. Nesta quadra festiva, a Federação de Andebol de Portugal deseja a todos um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de sucessos desportivos.
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Andebol 4 All no dia Paralímpico na escola José Gomes Ferreira

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=14b67ec5

A escola recebeu uma demonstração de Andebol em Cadeira de Rodas. O treinador da Selecção
Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas esteve, na passada quarta-feira, na escola José Gomes
Ferreira, em Lisboa, que comemorou o dia Paralímpico. Uma vez mais, a Federação de Andebol de
Portugal aliou-se ao Comité Paralímpico de Portugal para uma acção de sensibilização e demonstração
de Andebol em Cadeira de Rodas orientada por Danilo Ferreira e que foi destinada a toda a população
escolar.
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Andebolista Elledy Semedo teve alta hospitalar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

18-12-2015

URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/andebolista_elledy_semedo_teve_alta_hospitalar.html

O jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato Nacional e perdido a consciência.
O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar, informou o clube. "O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos
próximos dias a descansar junto da família", acrescenta o comunicado publicado na página oficial dos
'encarnados'. De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do
Campeonato Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
18.12.2015
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Arsenal Andebol mostra-se à cidade
COMITIVA DO CLUBE visitou a EB 1 de S. Lázaro, numa acção de promoção da modalidade. Técnico Gabriel Oliveira e quatro
jogadores deram a conhecer o Arsenal Andebol aos mais novos. Jogo de amanhã, da 12.ª jornada, com o FC Gaia é para ganhar.
+ visita
Arsenal Andebol deu início
à campanha de promoção
do clube na cidade, junto
dos mais novos. Primeira
visita foi à Escola EB 1 de
S. Lázaro, numa tarde
diferente proporcionada a
mais de meia centena de
alunos. Os atletas Bruno
Silva, David Cunha, Vasco
Areias e João Santos
ensinaram alguns passes
de andebol às crianças.

JOANA RUSSO BELO

Treinador Gabriel Oliveira e quatro jogadores da equipa do Arsenal Andebol visitaram a EB1 de S. Lázaro e mostraram aos mais novos algumas técnicas da modalidade

ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Mostrar o clube à cidade. E
aproximar os mais novos à modalidade. O Arsenal Andebol
deu início a uma campanha de
promoção do clube nas escolas
de Braga, com a visita à EB 1 de
S. Lázaro. Treinador Gabriel
Oliveira e os jogadores João
Santos, Bruno Silva, David Cunha e Vasco Areias integraram a
comitiva que visitou o estabelecimento de ensino e ensinaram
às crianças os princípios básicos
do andebol e algumas técnicas,
por forma a cativar os alunos.
“Estas acções são sempre bas-

tante importantes por várias razões, primeiro, porque o Arsenal
cada vez mais tem de se mostrar
à cidade e ajudar a fomentar a
modalidade do andebol e a prática desportiva nas crianças destas
idades. É o que estamos a tentar
fazer com o nosso projecto das
escolinhas. Depois, para que cada vez mais as pessoas olhem
para o Arsenal como um projecto sólido, um clube que veio para ficar, como mais uma solução
para a prática do andebol na cidade”, sublinhou o treinador Gabriel Oliveira, revelando que o
clube está já a planear outras visitas a escolas.
Mais de meia centena de crian-

ças deliraram com os jogadores,
numa tarde diferente em que ficaram a saber o que é o andebol
e todas quiseram experimentar
alguns passes e remates à baliza.
A visita da comitiva do Arsenal
Andebol aconteceu em vésperas
do jogo da 12.ª jornada do campeonato da II Divisão Nacional,
frente ao FC Gaia, encontro
agendado para amanhã, a partir
das 21 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite.
Gabriel Oliveira quer ganhar
para chegar ao último jogo da
primeira volta em posição mais
confortável.
“É um jogo muito importante
como são todos, mas pensando

que é o terceiro classificado contra o quarto, estamos em terceiro
a um ponto do FC Gaia, não se
esperam facilidades. É importante para ver se acabamos a primeira volta, apesar de que o primeiro jogo de 2016 é que é o
último da primeira volta, mas
queremos vencer este e terminar
a primeira fase já numa posição
solidificada no terceiro lugar”,
realçou o técnico, revelando que
o objectivo do Arsenal Andebol
é depois, na segunda volta, atacar “obviamente os lugares de
cima, o primeiro e o segundo”.
Arsenal Andebol é terceiro da
tabela, com 29 pontos, está a
quatro do líder Santo Tirso.

“Este projecto nasceu há
dois anos e de ano para ano
sentimos necessidade de
acrescentar algo de novo.
Estamos muito satisfeitos,
porque um dos objectivos
era que a modalidade de
andebol ganhasse nova
dimensão em Braga. E o
clube veio ajudar, não
tirando o mérito ao ABC.
É um projecto que está em
crescimento, sentimos neste
momento uma dificuldade
a nível de espaços para os
treinos, porque já temos na
formação 147 atletas, com
duas equipas em competição nos escalões de infantis
e minis. O clube veio
acrescentar algo ao andebol
em Braga.”

Carlos Saraiva
(director do Arsenal Andebol)

JOANA RUSSO BELO

Alunos da EB 1 de S. Lázaro passaram uma tarde diferente com os jogadores do Arsenal Andebol
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“Derby” distrital nos
oitavos-de-final da prova
Andebol
Taça de Portugal

JOGOS O sorteio dos oitavosde-final da Taça de Portugal de
andebol masculino, que decorreu esta semana, ditou um
“derby” distrital, com a Artística
de Avanca, da 1.ª Divisão Nacional, a receber o S. Paio de
Oleiros, do segundo escalão. A
equipa anfitriã é claramente favorita a seguir em frente. Des-

taque, ainda, para o jogo em
que o São Bernardo, da 2.ª Divisão Nacional – Zona Norte,
irá receber o AC Fafe, do primeiro escalão.
Madeira SAD-Belenenses, Benavente-Benfica, Boa HoraÁguas Santas, Sporting-ABC,
Camões-FC Porto e Marienses-Sismaria são os restantes
jogos dos oitavos-de-final da
prova, que estão agendados
para o dia 30 de Janeiro. |
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Madeira SAD leva dois
jogadores à selecção
HERBERTO D. PEREIRA
desporto@dnoticias.pt

Dois andebolistas do Madeira SAD
foram chamados para os trabalhos
das selecções nacionais.
Cláudio Pedroso, na selecção A, e
João Miranda, nos sub-20 foram os
atletas escolhidos, confirmando o
excelente momento de forma que
atravessam, não só em termos individuais, como em termos termos colectivos, numa equipa que na noite
de quarta-feira venceu, nos Açores,
o Sporting da Horta, por 28-25.
João Miranda vai estagiar de 4 a
8 de Janeiro, tendo em vista o Tor-

O MADEIRA SAD
BAlEU NOS AÇORES O
SPORTING HORTA
POR 28-25 COM 14-12
AO INTERVALO
neio das 4 Nações. Já a equipa principal de Portugal inicia um estágio
dial de Janeiro para depois participar, de 4 a 8 deste mesmo mês,
num estágio com jogos particulares
frente à Islândia antes da participação no torneio Yello Cup que se

realiza na Suíça.
Nesta convocatória, para além de
Cláudio Pedroso, destaque para a
presença do internacional madeirense João Ferraz, que alinha no
Wetzal na liga da Alemanha.
Juniores B no Kakygaia
Já nos femininos, a selecção nacional de juniores B vai estagiar de 27 a
30 de Dezembro em Gaia e participará, posteriormente, no torneio internacional Kakygaia. Nesta equipa
saliente-se a presença das jovens
madeirenses: Liya Mingaleeva
(Sports Madeira) e Patrícia Morais
(Bartolomeu Perestelo).

In
5Ifk:

Cláudio Pedroso confirma momento de forma.
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Sports Madeira participa
em torneio de Almeirim
A equipa de iniciadas do Club
Sports da Madeira vai participar,
de hoje até domingo, em Almeirim,
no II Torneio Sopa de Pedra, em
andebol, organizado pela
Associação Vinte Quilómetros de
Almeirim. Apesar da equipa ser do
escalão de iniciados, não só irá
competir no seu escalão, como
também em juvenis femininos. A
estreia é esta manhã.
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Amanhã

Torneio de andebol jovem em Celorico
O Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico
de Basto recebe, amanhã, o torneio de andebol de infantis masculinos, que contará com a participação das
equipas do BECA – Escola Clube de Andebol, ABC,
AC Fafe e Xico Andebol. Trata-se de uma parceria entre o Município de Celorico de Basto, o BECA, a Associação de Andebol de Braga e a Federação Portuguesa de Andebol.
O torneio inicia pelas 10h00 com o jogo entre o BECA e o AC Fafe seguindo-se o jogo entre o ABC e o Xico Andebol. Durante a tarde serão decididos os resultados do 1.º ao 4.º classificado. Entre equipas de andebol
e equipa de arbitragem, o torneio contemplará a presença de cerca de 90 elementos.
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OPINIÃO | FERNANDO PARENTE

Sucesso desportivo de 2015
com muito de “Região Minho”

O

ano que agora acaba revelou factos e resultados interessantes para o Desporto Nacional. Se olharmos
para os verdadeiros fazedores de sucesso, os treinadores e atletas, observamos que o valor e competi-

tividade internacional no desporto tem muito de região Minho, ora vejamos:
A Seleção Nacional de Futebol de Praia foi campeã do Mundo,
da Europa e Medalha de Bronze em Baku nos Jogos Europeus.
Grande parte dos atletas representam o Sporting Clube de Braga, equipa que acabou por se sagrar Campeã Nacional da Modalidade; João Sousa, melhor tenista português de sempre e que
já chegou a 33.º do Ranking Mundial, ganhou mais um torneio
ATP, facto que lhe permitiu alcançar essa posição; Rui Bragança (Vitória Sport Clube) e Júlio Ferreira (Sporting Clube de Braga), foram respetivamente, medalhas de Ouro e Bronze nos Jogos Europeus de Baku, na modalidade de Taekwondo, estando
o primeiro apurado para os Jogos Olímpicos de 2016; Fernando Pimenta, de Ponte de Lima, conquista a medalha de Bronze
nos Mundiais de Canoagem na prova de 1000m em K1, e com
Emanuel Silva, de Braga, sagraram-se vice-campeões da Europa na embarcação de K4; nos Campeonatos Europeus Universitários, a Universidade do Minho vence em Andebol Masculino e Taekwondo por equipas, para além de 3 títulos individuais
nesta última modalidade. Se olharmos para outras conquistas de
equipas nacionais em que estiveram envolvidos atletas e treinadores da região, podemos destacar feitos como o vice-campeonato europeu de Futebol sub-21 (com apuramento direto para
o Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro); o Campeonato Europeu
de Hóquei em Patins Sub-20; a Medalha de Bronze no Campeonato da Europa de Boccia por Equipas; o Vice-Campeonato
Europeu de Basquetebol feminino sub-16; e a Medalha de Ouro em Andebol Masculino nas Universíadas.
O Minho parece colocar um selo de qualidade na internacionalização do desporto nacional, produz talento ao mais alto nível, mesmo sabendo que a região é desfavorecida a nível socioeconómico e que deveria ser mais apoiada em recursos físicos e
apoios ao desenvolvimento desportivo. Imagine-se o que se poderia fazer com um apoio diretamente proporcional aos resultados e empenhamento de atletas, técnicos, dirigentes e clubes
da Região? Infelizmente a meritocracia em Portugal não é valorizada, os apoios são dados pelo “histórico” ou afinidade política circunstancial, nada se avalia, e assim se vai perdendo eficácia, eficiência e capacidade competitiva internacional. Temos
os apoios onde muitas vezes não há qualidade nem trabalho, os
centros de alto rendimento onde não há atletas nem treinadores e a decisão onde não existe conhecimento. É muito por causa
destas razões que não obtemos resultados e estamos longe dos
indicadores dos países com os quais nos deveríamos comparar.
Esta semana, no âmbito do 106.º aniversário do Comité Olímpico
de Portugal, o novo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Meneses, proferiu palavras motivadoras, e de certa
forma, mostrou vontade em mudar a situação para melhor. No
próximo ano, vamos ser mais uma vez avaliados pelos resultados obtidos nos Jogos Olímpicos, esperando que com este ciclo
que se fecha, se mude o que funciona mal e se potencie o que
efetivamente necessita de apoio. Portugal tem que necessariamente se tornar mais competitivo à escala global e ser mais reconhecido pelos resultados desportivos de excelência. A Região
do Minho e os seus agentes estarão certamente mobilizados para obter melhores resultados e para os grandes desafios globais.
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estabelecimento de ensino recebeu comitiva do emblema bracarense

arsenal tem amanhã teste exigente

Arsenal em ação de promoção
do andebol na EB1 de S. Lázaro
Avelino Lima

«Atacar os lugares
de cima na 2.ª volta»

E

m contagem decrescente para o Natal,
o Arsenal da Devesa, que até equipa de
vermelho, a cor predominante da indumentária do Pai Natal, ofereceu
ontem um dia diferente
a mais de meia centena
de alunos da EB1 de São
Lázaro.
O estabelecimento de
ensino localizado no centro de Braga recebeu a visita de uma comitiva da
delegação do andebol do

estava parado e era algo
que faltava à cidade. Temos vindo a crescer, até
temos dificuldade na área
da formação, porque há
cada vez mais miúdos e
temos pouco espaço para treinar. No entanto, vamos continuar a trabalhar
em prol da modalidade»,
realçou Carlos Saraiva,
responsável pelo departamento de andebol do
Arsenal da Devesa.
Nesta ação junto dos
estudantes da EB1 de São
Lázaro, Carlos Saraiva teve a companhia do técni-

clube, que tem os seniores em destaque, mas também não foge dos compromissos no que respeita
à formação juvenil. E quer
promover a modalidade a
«uma nova dimensão na
cidade».
«De ano para ano sentimos necessidade de
acrescentar algo a este
projeto que tem vindo a
crescer. E um dos objetivos é que a modalidade ganhasse uma nova
dimensão em Braga. O
ABC fez um bom trabalho, mas neste momento

Avelino Lima

josé costa lima

co Gabriel Oliveira e dos
atletas João Santos, Bruno Silva, David Cunha e
Vasco Areias.
«Neste momento temos 147 miúdos na nossa formação e temos duas
equipas de competição.
Nos minis, este ano a
equipa é composta por
muitos bambis, e já se nota uma grande evolução.
Nos infantis, temos esperança em fazer grandes
resultados deles. É este o
caminho que queremos
seguir», concluiu Carlos
Saraiva.

Carlos Saraiva:
«Já sabia que ia ser difícil»

Avelino Lima

Estudantes de São Lázaro numa tarde diferente com os andebolistas

Mais de
50 crianças
receberam
comitiva do
Arsenal da
Devesa

No plano desportivo, o Arsenal da Devesa tem amanhã, em partida da 12.ª jornada, um duro teste no
campeonato nacional de seniores da II Divisão. O
atual terceiro classificado da Zona Norte recebe o
Gaia, adversário que está apenas uma posição abaixo, com 28 pontos, menos um que os arsenalistas.
Numa breve antevisão a esse embate, o penúltimo da primeira volta e o último do ano, o treinador Gabriel Oliveira espera distanciar-se dos
gaienses para mais tarde tentar uma aproximação ao duo da frente: Santo Tirso (33 pontos) e
S. Mamede (29).
«É um jogo importante, o terceiro classificado contra o quarto. Temos mais um ponto que
o Gaia e era bom acabar a primeira volta numa
posição solidificada e na segunda atacarmos os
lugares de cima», afirmou o treinador, olhando
para o que foi o percurso dos arsenalistas até ao
momento.
«O começo do campeonato foi um pouco o
esperado, porque a equipa renovou-se, cerca de
60 por cento dos jogadores eram novos, mas de
facto há equipas que estão a surpreender e estão a bom nível. Vai ser um resto de campeonato equilibrado», acrescentou Gabriel Oliveira.
Ainda a recuperar de uma entorse sofrida num
treino com os colegas, Nuno Silva é para já a única dúvida no Arsenal da Devesa para o duelo de
amanhã, às 21h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
Porém, e ao que tudo indica, o atleta dificilmente recupera a tempo de ser opção para o técnico
Gabriel Oliveira.

Com a intenção de subir de divisão, o Arsenal da
Devesa tem de assegurar um lugar entre os primeiros três classificados na fase regular se quiser
continuar a sonhar com a presença no escalão de
elite em 2015/16, passando posteriormente para uma segunda fase, essa sim decisiva nas contas da subida. Num balanço sobre a atual época
desportiva, Carlos Saraiva referiu que «já esperava» algumas contrariedades pelo facto de a
equipa ser «nova».
«O nosso percurso vem ao encontro do que
eu esperava. No início já sabia que ia ser difícil,
pois temos muitos atletas novos. Ia demorar algum tempo até haver entrosamento, é sempre
muito complicado. Tivemos dois desaires, claro que não foi bom, mas a equipa está a evoluir.
Vamos lutar para estar na I Divisão», prometeu
o diretor para o andebol do Arsenal da Devesa.
Avelino Lima
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Madeira SAD prepara
o assalto ao 4.º lugar
© DR

Vitoriosa na deslocação à Horta, a equipa de Paulo Fidalgo (5.º) joga amanhã
em Braga, ante o ABC (4.º) que também acumula 37 pontos.

Técnico Paulo Fidalgo tem fundamentadas razões para aplaudir o desempenho dos seus jogadores.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt
ontinua em fase crescente
o Madeira SAD no escalão
principal do andebol masculino português.

C

Agora, na noite de quartafeira, triunfou no reduto do
Sporting da Horta, por 28-25,
em encontro relativo à 16.ª jornada.
Nélson Pina foi o maior destaque, com nove golos, seguido
de perto por Cláudio Pedroso,
que apontou sete. Daniel Santos
(4), Nuno Silva (3), Elias Antonio
(3) e João Gomes (2) apontaram
os restantes tentos dos madeirenses, que ao intervalo perdiam
por 14-12. Uma “estrondosa” segunda metade, com um esclarecedor parcial de 16-11, catapultou, então, a equipa de Paulo
Fidalgo para o triunfo.
Nos outros jogos da jornada,
o Belenenses também venceu
fora, o Maia, por 28-27, tal como
o FC Porto (30-27) no pavilhão
do ABC. Já como visitados, triunfaram Benfica (33-28) sobre o
Passos Manuel, Fafe (24-21) ante

“

Cláudio Pedroso é
2.º nos melhores
marcadores. O
internacional do
Madeira SAD
acumula 120 golos,
superado por Pedro
Cruz (Águas
Santas), com 136.

o Avanca, e Sporting que ganhou
ao Águas Santas, por 29-23.
Na classificação, o Madeira
SAD ocupa a 5.ª posição, com
37 pontos, resultante 16 vitórias,
um empate e cinco derrotas.
Na frente, somando por triunfos os 16 jogos realizados, está
o FC Porto, com 48 pontos. Sporting e Benfica, cada qual com
44, partilham a segunda posição,
enquanto o ABC é quarto, com
a mesma pontuação dos madeirenses. ABC que é precisamente
o adversário da equipa de Paulo
Fidalgo na ronda que se segue,
a 17.ª, num confronto aprazado
já para amanhã, no Pavilhão Sá
Leite, em Braga, a partir das
17h00.
O calendário determina como
Madeira SAD-ABC o figurino do
jogo mas, recorde-se, que por
imperativos logísticos, as duas
formações alteraram a ordem
das partidas, tendo na sexta ronda os minhotos atuado no Pavilhão do Funchal, onde venceram
por 35-27.
Amanhã é dia de desforra e
em caso de vitória os insulares
isolam-se no quarto posto. Difícil,
mas não impossível. Grande destaque nesta jornada para o FC
Porto-Sporting, domingo, a partir
das 18h00, com transmissão no
Porto Canal. JM
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"O FC Porto é sempre favorito"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4944620

Extremo-esquerdo fez o lançamento do jogo com o Sporting, a jogar este domingo, no Dragão Caixa,
relativo à 17.ª jornada do Nacional de andebol "O FC Porto é sempre favorito, seja em casa ou fora,
mas temos de o demonstrar dentro de campo", avisou Hugo Santos, esta sexta-feira, no lançamento
do clássico deste domingo (18 horas) com o Sporting, a contar para a 17.ª jornada do Campeonato
Nacional de andebol. "Eles têm uma grande equipa, mas nós também temos, estamos a jogar aqui em
nossa casa e temos que nos concentrar no que podemos fazer para ganhar o jogo", afirmou o segunda
linha, ciente de que o FC Porto "tem agora o desafio de quebrar o recorde jornada após jornada",
referindo-se ao facto de os Dragões terem chegado às 16 vitórias em outras tantas jornadas da prova.
"Estar muito bem na defesa e controlar o jogo rápido que eles têm", sendo que "o Solha e o Portela
são muito rápidos no contra ataque", serão fatores importantes, tal como a presença de público. "Os
adeptos são indispensáveis, não há adeptos como os nossos, não há uma casa como o Dragão, cheia,
e isso será fundamental para conseguirmos a vitória", concluiu.
2015-12-18T20:27:00Z
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Elledy Semedo teve alta hospitalar

Tipo Meio:
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Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:
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URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4944573

O andebolista do Benfica ficou inconsciente na sequência de uma lesão sofrida no jogo contra o Passos
Manuel O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência
de uma lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar, informou o clube. "O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos
próximos dias a descansar junto da família", acrescenta o comunicado publicado no site dos
encarnados De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do
Campeonato Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
2015-12-18T19:55:00Z
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Noruega e Holanda em final inédita no Mundial feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4944777

É a primeira vez que a Holanda se qualifica para a discussão do título mundial A Holanda, que esta
sexta-feira bateu a Polónia, por 30-25, e a Noruega, que superou a Roménia por 35-33, após
prolongamento, são finalistas do Campeonato do Mundo de andebol feminino, que domingo termina
em Henning, na Dinamarca. Pela primeira vez, a Holanda chega a uma final, superando largamente o
seu melhor resultado até agora, que era um quinto lugar. Frente à Polónia, as holandesas voltaram a
ter um início de jogo fortíssimo e chegaram num ápice a uma vantagem de 5-2. Ao intervalo tinham a
meia-final praticamente resolvida, com 15-8. Destaque para a guarda-redes holandesa Tess Wester,
com defesas espetaculares e passes de quase 30 metros, e para Nicke Groot, decisiva na distribuição
de jogo e eleita com naturalidade a melhor em campo. Alguma falta de sorte das holandesas na
segunda parte permitiu à Polónia reduzir o atraso para cinco golos, mas daí não passou. As
holandesas vão agora defrontar a seleção da Noruega, que travou a sensacional campanha da
Roménia, que eliminara o Brasil, campeão em título, e a Dinamarca, país organizador e apontado
como favorito.
2015-12-18T23:19:00Z
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Andebolista Elledy Semedo teve alta hospitalar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4944456

O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar.
"O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos próximos dias a descansar junto da
família", acrescenta um comunicado publicado na página oficial do clube.
De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato
Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
publicado a 2015-12-18 às 19:00
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Elledy Semedo teve alta hospitalar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2316e489

O Benfica anunciou esta sexta-feira no seu site oficial que Elledy Semedo já teve alta hospitalar e irá
descansar ficar em repouso nos próximos dias. O internacional português viveu um susto na vida
profissional na quarta-feira, em jogo do campeonato diante do Passos Manuel. Depois de marcar um
golo no Pavilhão da Luz, bateu com a cabeça no chão, ao cair, e teve de ser assistido durante mais de
10 minutos, obrigando à interrupção da partida que os encarnados acabariam por ganhar. Depois de
recuperar a consciência, Semedo foi transportado para o hospital onde se encontrava desde então.
Autor: Flávio Miguel Silva
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Elledy Semedo teve alta hospitalar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

18-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1bed422

18-12-2015 19:36
De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato
Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
Foto: EHF
Elledy Semedo teve alta hospitalar
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar, informou o clube.
"O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos próximos dias a descansar junto da
família", acrescenta o comunicado publicado na página oficial dos 'encarnados'.
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Elledy Semedo teve alta hospitalar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/elledy_semedo_teve_alta_hospitalar.html

18:49 . Record
O internacional português sofreu uma queda na quarta-feira que o obrigou a receber assistência no
pavilhão da Luz...
Por Record
O Benfica anunciou esta sexta-feira no seu site oficial que Elledy Semedo já teve alta hospitalar e irá
descansar ficar em repouso nos próximos dias.
O internacional português viveu um susto na vida profissional na quarta-feira, em jogo do campeonato
diante do Passos Manuel. Depois de marcar um golo no Pavilhão da Luz, bateu com a cabeça no chão,
ao cair, e teve de ser assistido durante mais de 10 minutos, obrigando à interrupção da partida que os
encarnados acabariam por ganhar. Depois de recuperar a consciência, Semedo foi transportado para o
hospital onde se encontrava desde então.

Página 34

A35

Andebol: Torneio de Andebol de Infantis Masculinos decorre amanhã em Celorico de
Basto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Verdade Online (A)

Data Publicação:

18-12-2015

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/11705

18/12/2015, 19:11
Amanhã, dia 19 de dezembro, o Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico de Basto será o
palco do torneio de Andebol de Infantis Masculinos, uma ação que conta com a participação de quatro
clubes de Andebol.
O torneio conta com a participação do BECA- Escola Clube de Andebol, do ABC, do AC Fafe e do Xico
Andebol e é uma parceria entre o Município de Celorico de Basto, o BECA, a Associação de Andebol de
Braga e a Federação Portuguesa de Andebol.
O jogo disputado entre o Beca e o AC Fafe, pelas 10h00, inicia o torneio seguindo-se o jogo entre o
ABC e o Xico Andebol. Durante a tarde serão decididos os resultados do 1º ao 4º classificado.
Entre equipas de andebol e equipa de arbitragem o torneio contemplará a presença de cerca de 90
elementos.
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Austria Os leirienses João Jerónimo e Patrícia Traquina, da APD Leiria, contribuíram para o segundo lugar de Portugal no Europeu de
andebol em cadeira de rodas. Foi a estreia da seleção nacional e logo
com dois atletas da APD - Leiria Foto: European Handball Federation
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AC Sisinaria sobrevive
na Taça de Portugal
de andebol
Resta uma equipa de Leiria na
Taça de Portugal de andebol: o
Atlético Clube da Sismaria eliminou a Ac. S. Mamede (30-26) e vai
disputar os oitavos de final com
o Marienses, no pavilhão deste,
a 30 de janeiro de 2016. Pelo caminho ficou a Juve Lis que recebeu o Benfica e perdeu 20-30 (na
foto).
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temhilw;
11• Jorrada
Col. Gaia

27 Co/ Joio Sarros

24

13ijomada
Colido J. Barros 34 Passos Manuel
22
25
Jim Lio
25 Assomada
St° Joana 27 - Sports Madeira 25: Alavarium 27 MaiaStars 23: Leça 14 - Madeira SAD 28
Udon Madeira SAD, 39 pts: Colégio J. Barros, 50, 26
pts: Juve Lis, 10°,18 pts
ajornalo
Cokiglo J. Barros - Assomada (19.12.15, 1710; Passos
Manuel • Juve Lio (24.01.16): Alpendorada Alavarium (17.01.16): Col. Gala • MalaStars (03.02.16): St° Joana 17 - Madeira SAD 30: Leça 25 - Sports Madeira 27
▪dh4são ~coiro - Zona Sul
flajornada
30 Loures
18
AC Showla
21 Juve Lis
31
Almada
Boa Hora 28 - V. Selüba117; Torrense 18 - Alto Moinho
24; Camões 43 Ilhavo 24; Marlenses 34 - 1° Dezembro 24; Benfica 827 • Benavente 26
Lidar: Boa Hora, 32 pts; AC Sismarla, 3°, 29 pts: Juve
Lis, 6°. 25 pts
12s jornada (19.12.15)
Benavente - AC Somai" Loures • Boa Hora; V. Setúbal • Almada: Ilhavo - Torrense: Alto Moinho - Benfica
8;1° Dezembro - Camões; Marlenses 27 • Juve Lis 13
(antecipado)
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TAMBÉM FOI ELIMINADO DA TAÇA DE PORTUGAL

Xico Andebol perdeu com Módicus
e caiu para o penúltimo Lugar
O Xico Andebol perdeu na casa do
Módicus, por 26-20, e continua sem
conseguir sair dos últimos lugares cia
tabela classificativa.
Num jogo com duas partes distintas, a equipa orientada por Gustavo
Castro acabou por ser penalizada pelo
fraco rendimento ofensivo. O Xico Andebol esteve bem melhor no primeiro
tempo, mais equilibrado, sem muitos
golos. De resto, ao inte►valo tinha um
golo de vantagem (10-11), o que lhe
conferia aspirações legítimas de lutar
por um triunfo. Contudo, uma segunda
parte decepcionante acabou por resultar em nova derrota. O Módicus melhorou muito no ataque e o Xico Andebol
não foi capaz de reagir, permitindo que
a equipa que jogava em casa conseguis-

disputa a 2.? Divisão Nacional, mas na
Zona Sul.

MODICUS

26

Hilário Silva, Mário Lopes (5), Francisco Silva (3),
Hugo Batista (1), Nuno Loureiro (6), Rúben Oliveira
(2), Nuno Trigo, Rui Vedor, José Ribeiro, Ivo Sousa
(1), Paulo Barbosa (7), Paulo Moura, Rafael Sousa,
João Carvalho, José Gamboa (1) e Marco Mateus

T: JOÃO FERREIRA

XICO ANDEBO

se um triunfo tranqu►lo.
Na terça-feira da semana passada, o
Xico Andebol foi eliminado cia Taça de
Portugal ao perder por 24-21 na casa do
CDE Camões, adversário que também

20

Luís Castro, Fábio Macedo, Francisco Ribeiro, José
Santos, João Baptista, Rafael Macedo (2), José Silva
(5), Rui Oliveira, Luís Sarmento (3), Paulo Abreu,
Pedro Teixeira, José Moreira, Rui Carvalho, Nuno
Pacheco (5) e André Ribeiro (5)

T. GUSTAVO CASTRO
LOCAL: Pavilhão do Módicus
Árbitros: Ana Silva e Ana Afonso
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Andebol

Fermentões regressa aos
triunfos três jornadas depois
O Fermentões encerrou um ciclo
de três derrotas consecutivas na
zona Norte do campeonato nacional da segunda divisão, com
um triunfo na receção ao FC
Porto B por 40-30, em partida
da 11ª jornada. Com cinco triunfos e seis derrotas, a equipa de

José Vieira encontra-se no sexto
lugar da tabela, com 21 pontos.
Mais abaixo, na 13ª e penúltima
posição, com 15 pontos, está o
Xico Andebol, que perdeu pela
terceira vez seguida no pavilhão
do Módicus, em Sandim (Vila
Nova de Gaia), por 26-20.
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Gala de NaTal
do aNdebol
FeireNse

ANDEBOL Realizou-se no passado sábado
o tradicional Jantar de Natal do Andebol
Feirense, estiverem presentes cerca de 250
pessoas, entre atletas, dirigentes, treinadores, pais, familiares e amigos do Andebol
Feirense.
Depois do jantar servido na Escola Secundária de Santa Maria da Feira, seguiu-se um
espectáculo do música e dança interpretado
pelas atletas das equipas de minis e infantis
femininos do clube, que muito serviu para
abrilhantar a festa.
Como habitualmente nesta Gala do Andebol
Feirense são distinguidos alguns atletas de
todos os escalões. Houve distinções com
Prémio Fair-Play (eleito pelos companheiros
de equipa), Prémio Académico (distingue o

desempenho escolar de excelência), Prémio
Revelação (eleito pelo corpo técnico do Andebol CDF). (Ver tabela de vencedores).
Esta cerimónia de entrega de prémios terminou com a distinção do Director do Ano,
que foi entregue a Virgílio Tavares, que já
leva vários anos como director do andebol
Feirense, seguiu-se a distinção do Prémio
Reconhecimento, que foi entregue a Antero
Sousa, pessoa que acompanha o andebol
Feirense, reconhecido também por todos os
directores e treinadores do clube.
Para o final da festa ficou guardado o prémio do Atleta do Ano, este ano entregue a
Nuno Reis, um atleta que representa uma
promessa para o andebol nacional, mas que
no Feirense é já uma certeza.
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Tabela de VeNCedores
FAIR-PLAY

ESCALÃO
Bambis M
Minis M
Minis F
Infantis M
Infantis F
Iniciados M
Juvenis M
Juniores M
Seniores M

ACADÉMICO

REVELAÇÃO

Rodrigo Esteves
n/a
Tomás Reis
Dinis Antunes
César Tavares
Mateus Silva
Joana Couto
Mariana Silva
Carolina Leite
Tiago Dias
Afonso Silva
Nuno Gomes
Inês Costa
Filipa França
Ana Cardoso
Tiago Antunes
João Maria
Nuno Gomes
Miguel Costa
Rui Cunha
Alex Podolskyi
António Oliveira Diogo Tavares
Tiago Leite
n/a
n/a
Miguel Borges

n/a - Não atribuido
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